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Emenda 14
Åsa Westlund

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) It-tniġġis tal-ilmijiet u l-ħamrija bir-
residwi farmaċewtiċi huwa problema 
ambjentali emerġenti u tħassib emerġenti
għas-saħħa pubblika. Huma meħtieġa 
azzjonijiet biex jitnaqqsu l-impatti 
potenzjalment dannużi fuq l-ambjent 
Ewropew speċjalment fuq l-ilma tal-wiċċ, 
l-ilma ta’ taħt l-art u l-ilma tax-xorb u fuq 
is-saħħa pubblika. Għalhekk, għandhom 
ukoll jittieħdu miżuri għall-monitoraġġ 
tal-effetti ambjentali negattivi tal-prodotti 
mediċinali fuq is-saħħa pubblika u l-
ambjent. Dan m’għandux iwassal għall-
irtirar tal-awtorizzazzjoni għall-mediċini 
neċessarji għat-trattament ta’ mard li 
jipperikola l-ħajja tal-bniedem jew għat-
trattament ta’ mard serju.

Or. en

Emenda 15
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Is-sustanzi farmaċewtiċi huma attivi 
bijoloġikament fil-bniedem minħabba l-
karatteristiċi inerenti tagħhom u ħafna 
drabi jiġu ppjanati biex jibqgħu l-istess 
meta jgħaddu fil-ġisem tal-bniedem. Din 
l-istabilità tfisser li dawn jippersistu wkoll 
barra l-ġisem tal-bniedem, ħaġa li tista’ 
toħloq problemi ambjentali u li mbagħad 
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tista’ taffettwa s-saħħa pubblika.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jissorveljaw l-effetti ambjentali negattivi
tal-prodotti mediċinali sabiex l-Aġenzija 
terġa’ tevalwa l-bilanċ bejn ir-riskji u l-
benefiċċji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-problema tar-residwi farmaċewtiċi fl-ambjent hija magħrufa. Mhijiex biss kwistjoni ta’ 
protezzjoni ambjentali, iżda anke ta’ saħħa pubblika permezz tal-ambjent. Il-
farmakoviġilanza għandha tiġi estiża għall-effetti ambjentali negattivi. 

Emenda 16
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-ħidmiet ewlenin tal-Aġenzija fil-
qasam tal-farmakoviġilanza stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 għandhom 
jinżammu u jiġu żviluppati aktar, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-immaniġjar tad-
database tal-farmakoviġilanza u n-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta tal-Komunità (min
hawn ’il quddiem msejjaħ ‘database tal-
Eudraviġilanza’) u l-koordinazzjoni tal-
avviżi tas-sikurezza mill-Istati Membri.

(4) Il-ħidmiet ewlenin tal-Aġenzija fil-
qasam tal-farmakoviġilanza stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 għandhom 
jinżammu u jiġu żviluppati aktar, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-immaniġġjar tad-
database tal-farmakoviġilanza u n-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta tal-Komunità 
(minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘database 
tal-Eudraviġilanza’), il-koordinazzjoni tal-
avviżi tas-sikurezza mill-Istati Membri u l-
forniment ta’ informazzjoni rigward il-
kwistjonijiet ta’ sikurezza lill-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom id-dritt li jkollhom aktar informazzjoni rigward il-problemi relatati 
mal-farmakoviġilanza u dwar il-bilanċ bejn ir-riskji u l-benefiċċji tal-mediċini tagħhom. L-
Aġenzija għandha rwol importanti bħala sors ta’ informazzjoni indipendenti u affidabbli.
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Emenda 17
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-ħidmiet ewlenin tal-Aġenzija fil-
qasam tal-farmakoviġilanza stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 għandhom 
jinżammu u jiġu żviluppati aktar, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-immaniġjar tad-
database tal-farmakoviġilanza u n-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta tal-Komunità (min
hawn ’il quddiem msejjaħ ‘database tal-
Eudraviġilanza’) u l-koordinazzjoni tal-
avviżi tas-sikurezza mill-Istati Membri.

(4) Il-ħidmiet ewlenin tal-Aġenzija fil-
qasam tal-farmakoviġilanza stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 għandhom 
jinżammu u jiġu żviluppati aktar, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-immaniġġjar tad-
database tal-farmakoviġilanza u n-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta tal-Komunità 
(minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘database 
tal-Eudraviġilanza’) u l-koordinazzjoni tal-
avviżi tas-sikurezza mill-Istati Membri u l-
forniment ta’ informazzjoni rigward il-
kwistjonijiet ta’ sikurezza lill-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 18
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fil-
Komunità, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Id-
database għandu jkun aċċessibbli 

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fl-
Unjoni, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 
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għalkollox għall-Istati Membri, l-Aġenzija 
u l-Kummissjoni, u aċċessibbli sa limitu 
xieraq għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-pubbliku. 

Sabiex tiġi żgurata l-kwalità għolja tal-
informazzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw l-iżvilupp taċ-ċentri nazzjonali 
u reġjonali tal-esperti tal-
farmakoviġilanza. L-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom jiġbru r-
rapporti minn dawn iċ-ċentri u mbagħad 
jittrasferixxu d-dejta għad-database tal-
Eudraviġilanza. 
Id-database għandha tkun aċċessibbli 
għalkollox għall-Istati Membri, l-Aġenzija 
u l-Kummissjoni, u aċċessibbli sa limitu 
xieraq għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-pubbliku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-timijiet tal-esperti lokali u nazzjonali tal-farmakoviġilanza huma qrib il-poplu u fil-post it-
tajjeb biex jiġbru u jinterpretaw l-informazzjoni korretta dwar l-effetti negattivi tal-mediċini 
(minħabba l-lingwa, il-kultura u l-istili tal-ħajja). Sabiex tiġi żgurata l-kwalità għolja tal-
informazzjoni trasferita lid-database tal-Eudraviġilanza, il-pazjenti, il-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa kif ukoll id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandhom 
jirrappurtaw l-effetti negattivi tal-mediċini lit-tliet ċentri nazzjonali u lokali tal-
farmakoviġilanza. Inkella, l-informazzjoni ma tistax tiġi interpretata korrettament u tista’ 
titlef il-kwalità tagħha.

Emenda 19
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 
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għall-użu mill-bniedem awtorizzati fil-
Komunità, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Id-
database għandu jkun aċċessibbli 
għalkollox għall-Istati Membri, l-Aġenzija 
u l-Kummissjoni, u aċċessibbli sa limitu 
xieraq għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-pubbliku.

għall-użu mill-bniedem awtorizzati fil-
Komunità, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Id-
database għandha tkun aċċessibbli 
għalkollox għall-Istati Membri, l-Aġenzija 
u l-Kummissjoni, u aċċessibbli sa limitu 
xieraq għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-pubbliku bil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. 

Or. ro

Emenda 20
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fil-
Komunità, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fil-
Komunità, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 

Madankollu l-Istati Membri kkonċernati 
jistgħu jiġu nnotifikati fl-istess ħin, 
permezz tad-database tal-Eudraviġilanza, 
dwar ir-rapporti mibgħuta mid-detenturi 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.
Sabiex tiġi żgurata informazzjoni ta’ 
kwalità għolja, l-Istati Membri għandhom 
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jappoġġjaw l-iżvilupp taċ-ċentri lokali u 
reġjonali tal-esperti tal-farmakoviġilanza. 
L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jiġbru r-rapporti minn dawk 
iċ-ċentri u mbagħad jittrasferixxu d-dejta 
fid-database tal-Eudraviġilanza.

Id-database għandu jkun aċċessibbli
għalkollox għall-Istati Membri, l-Aġenzija 
u l-Kummissjoni, u aċċessibbli sa limitu 
xieraq għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-pubbliku.

Id-database għandha tkun aċċessibbli 
għalkollox għall-Istati Membri, l-Aġenzija 
u l-Kummissjoni, u aċċessibbli sa limitu 
xieraq għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-pubbliku.

Or. ro

Emenda 21
Anne Delvaux

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fil-
Komunità, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Id-
database għandu jkun aċċessibbli 
għalkollox għall-Istati Membri, l-Aġenzija 
u l-Kummissjoni, u aċċessibbli sa limitu 
xieraq għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-pubbliku.

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fl-
Unjoni, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.
Sabiex tiġi żgurata informazzjoni ta’ 
kwalità għolja, l-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw l-iżvilupp taċ-ċentri lokali u 
reġjonali tal-esperti tal-farmakoviġilanza. 
L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jiġbru r-rapporti minn dawk 
iċ-ċentri u mbagħad jittrasferixxu d-dejta 
fid-database tal-Eudraviġilanza. 
Id-database għandha tkun aċċessibbli 
għalkollox għall-Istati Membri, l-Aġenzija 
u l-Kummissjoni, u aċċessibbli sa limitu 
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xieraq għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-pubbliku.

Or. en

Emenda 22
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex tiżdied it-trasparenza fir-rigward 
tal-kwistjonijiet tal-farmakoviġilanza, l-
Aġenzija għandha toħloq u tieħu ħsieb 
żżomm web-portal Ewropew dwar is-
sikurezza tal-mediċini. 

(6) Sabiex tiżdied it-trasparenza fir-rigward 
tal-kwistjonijiet tal-farmakoviġilanza, l-
Aġenzija għandha toħloq u tieħu ħsieb 
iżżomm web-portal Ewropew dwar is-
sikurezza tal-mediċini bil-lingwi uffiċjali 
kollha tal-Unjoni Ewropea.

Or. ro

Emenda 23
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiżgura d-disponnibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell Komunitarju, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza. Il-kumitat għandu jkun 
magħmul minn esperti xjentifiċi 
indipendenti b’kompetenza fis-sikurezza 
tal-mediċini inklużi l-lokalizzazzjoni, l-
evalwazzjoni, il-minimizzazzjoni u l-
komunikazzjoni tar-riskju, u d-disinn tal-

(7) Sabiex tiżgura d-disponibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell tal-UE, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat Konsultattiv tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza. 
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istudji ta’ wara l-awtorizzazzjoni u l-
ivverifikar tal-farmakoviġilanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiżdied l-għarfien espert indipendenti tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza (PRAC) b’rabta mal-grupp ta’ koordinazzjoni. Il-grupp ta’ koordinazzjoni 
mhux korp speċjalista dwar il-farmakoviġilanza – xogħlu huwa li, f’termini ġenerali, 
jibbilanċja r-riskji u l-benefiċċji. 

Emenda 24
Oreste Rossi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiżgura d-disponnibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell Komunitarju, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza. Il-kumitat għandu jkun 
magħmul minn esperti xjentifiċi 
indipendenti b’kompetenza fis-sikurezza 
tal-mediċini inklużi l-lokalizzazzjoni, l-
evalwazzjoni, il-minimizzazzjoni u l-
komunikazzjoni tar-riskju, u d-disinn tal-
istudji ta’ wara l-awtorizzazzjoni u l-
ivverifikar tal-farmakoviġilanza.

(7) Sabiex tiżgura d-disponibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell Komunitarju, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju 
tal-Farmakoviġilanza. Il-kumitat għandu 
jkun magħmul minn membru għal kull 
Stat Membru u seba’ membri maħtura 
mill-Kummissjoni, li fosthom wieħed 
għandu jirrappreżenta l-professjonisti tas-
saħħa u wieħed għandu jirrappreżenta 
lill-pazjenti. Dawn il-membri għandu
jkollhom kompetenza fis-sikurezza tal-
mediċini inklużi l-lokalizzazzjoni, l-
evalwazzjoni, il-minimizzazzjoni u l-
komunikazzjoni tar-riskju, u d-disinn tal-
istudji ta’ wara l-awtorizzazzjoni u l-
ivverifikar tal-farmakoviġilanza.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Farmakoviġilanza (PRAC) għandu jkun 
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rapppreżentattiv għalkollo u dan ifisser li kull Stat Membru u anke l-professjonisti tas-saħħa 
u l-pazjenti, permezz tar-rappreżentanti tagħhom stess, għandu jkollhom id-dritt li jieħdu 
parti fid-diskussjonijiet u li jistqarru l-opinjonijiet tagħhom indipendentement.

Emenda 25
Philippe Juvin

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiżgura d-disponnibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell Komunitarju, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza. Il-kumitat għandu jkun 
magħmul minn esperti xjentifiċi 
indipendenti b’kompetenza fis-sikurezza 
tal-mediċini inklużi l-lokalizzazzjoni, l-
evalwazzjoni, il-minimizzazzjoni u l-
komunikazzjoni tar-riskju, u d-disinn tal-
istudji ta’ wara l-awtorizzazzjoni u l-
ivverifikar tal-farmakoviġilanza.

(7) Sabiex tiżgura d-disponibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell Komunitarju, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tal-Bilanċ bejn ir-Riskji u l-
Benefiċċji tal-Farmakoviġilanza. Il-kumitat 
għandu jkun magħmul minn esperti 
xjentifiċi indipendenti b’kompetenza fis-
sikurezza tal-mediċini inklużi l-
lokalizzazzjoni, l-evalwazzjoni, il-
minimizzazzjoni u l-komunikazzjoni tar-
riskju, u d-disinn tal-istudji ta’ wara l-
awtorizzazzjoni u l-ivverifikar tal-
farmakoviġilanza.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha titlob tibdil 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-isem “Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Farmakoviġilanza” huwa wisq restrittiv u 
ma jikkunsidrax il-ħtieġa ta’ analiżi tal-bilanċ bejn ir-riskji u l-benefiċċji ta’ mediċina, u 
jenfasizza li l-analiżi tar-riskji tittieħed separatament. Għad li l-qasam tal-Kumitat huwa 
‘kwalunkwe mistoqqsija li għandha x’taqsam mal-farmakoviġilanza’ (proposta għal 
regolament, Artikolu 1, punt 12).
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Emenda 26
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tiġi mħarsa s-saħħa pubblika, 
l-Aġenzija għandha tiffinanzja b’mod 
adegwat l-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza. Għandha ssir 
dispożizzjoni biex tippermetti finanzjar 
adegwat għall-attivitajiet tal-
farmakoviġilanza permezz tal-ġbir ta’ 
ħlasijiet imposti lid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. L-
immaniġġjar ta’ dawk il-fondi miġbura 
għandhom ikunu taħt il-kontroll 
permanenti tal-Bord ta’ Tmexxija sabiex 
tkun żgurata l-indipendenza tal-Aġenzija.

Sabiex titħares is-saħħa pubblika, l-
Aġenzija għandha tiffinanzja b’mod 
adegwat l-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom id-dritt li jkollhom aktar informazzjoni rigward it-tħassib tal-
farmakoviġilanza u dwar il-bilanċ bejn ir-riskji u l-benefiċċji tal-mediċini tagħhom. L-
Aġenzija għandha rwol importanti biex tkun sors ta’ informazzjoni indipendenti u affidabbli.

Emenda 27
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tiġi mħarsa s-saħħa pubblika, 
l-Aġenzija għandha tiffinanzja b’mod 
adegwat l-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza. Għandha ssir 
dispożizzjoni biex tippermetti finanzjar 
adegwat għall-attivitajiet tal-
farmakoviġilanza permezz tal-ġbir ta’ 
ħlasijiet imposti lid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. L-

(11) Sabiex titħares is-saħħa pubblika, l-
Aġenzija għandha tiffinanzja b’mod 
adegwat l-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza. 
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immaniġġjar ta’ dawk il-fondi miġbura 
għandhom ikunu taħt il-kontroll 
permanenti tal-Bord ta’ Tmexxija sabiex 
tkun żgurata l-indipendenza tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet tal-farmakoviġilanza għandhom ikunu finanzjati pubblikament mhux biss biex 
tiġi żgurata l-indipendenza tagħhom iżda wkoll minħabba li l-Istati Membri huma dawk li 
għandhom l-aktar spejjeż assoċjati mal-effetti sekondarji kemm f’termini ta’ morbożità u 
kemm f’termini ta’ mortalità. Skont il-Kummissjoni Ewropea huwa stmat li 5% tad-dħul fl-
isptar huma dovuti minħabba reazzjoni ħżiena għall-mediċina, 5% tal-pazjenti kollha tal-
isptar isofru minn reazzjoni ħażina u r-reazzjonijiet ħżiena huma l-ħames l-aktar kawżi 
komuni tal-mewt fl-isptar. Il-finanzjament pubbliku tal-attivitajiet tal-farmakoviġilanza 
għandhom jitqiesu bħala investiment. 

Emenda 28
Anne Delvaux

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tiġi mħarsa s-saħħa pubblika, 
l-Aġenzija għandha tiffinanzja b’mod 
adegwat l-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza. Għandha ssir 
dispożizzjoni biex tippermetti finanzjar 
adegwat għall-attivitajiet tal-
farmakoviġilanza permezz tal-ġbir ta’ 
ħlasijiet imposti lid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. L-
immaniġġjar ta’ dawk il-fondi miġbura 
għandhom ikunu taħt il-kontroll 
permanenti tal-Bord ta’ Tmexxija sabiex 
tkun żgurata l-indipendenza tal-Aġenzija.

(11) Sabiex titħares is-saħħa pubblika, l-
Aġenzija għandha tiffinanzja b’mod 
adegwat l-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza. 

Or. en
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Emenda 29
Anne Delvaux

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 
mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat b’mod intensiv fis-suq. Il-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija.

(15) Għal kwalunkwe prodott mediċinali 
ġdid awtorizzat fis-suq għal anqas minn 
tliet snin jew meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 
mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat b’mod intensiv fis-suq. Il-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, identifikata bi 
trijangolu iswed jew b’sentenza 
spjegattiva korrispondenti dwar is-
sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott, u
fuq il-fuljett tal-informazzjoni tal-pazjent, 
u għandha tinżamm aġġornata lista 
disponibbli għall-pubbliku ta’ prodotti 
mediċinali bħal dawn mill-Aġenzija.

Or. en

Emenda 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 

(15) Meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 
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mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat b’mod intensiv fis-suq. Il-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija.

mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat b’mod intensiv fis-suq. Il-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija. Ir-rapporti tal-pazjenti 
għandhom jitfasslu dejjem bl-għajnuna 
ta’ professjonist tal-kura tas-saħħa.

Or. es

Emenda 31
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 
mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat b’mod intensiv fis-suq. Il-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija.

(15) Meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 
mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat kontinwament fis-suq. Kif 
jiġri fir-rigward tal-mediċini kollha, il-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija Ewropea tal-Mediċina stabbilita 
mir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 
ta’ Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri 
Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-
sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem u veterinarju u li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini (minn issa referuta bħala l-
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“Aġenzija”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm problema kbira ta’ konformità mal-konsegwenzi serji ħafna għas-saħħa tal-pazjenti li 
tikkawża tagħbija fuq is-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa. Lingwa daqshekk qawwija 
tista’ tkompli tiskoraġġixxi lill-pazjenti milli jkomplu t-trattament u indirettament taffettwa r-
rappurtar ta’ reazzjonijiet ħżiena possibbli għall-prodotti li mhumiexx inklużi f’din il-
kategorija tal-prodotti. Il-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa għandhom jitħeġġu
biex jirrappurtaw ir-reazzjonijiet ħżiena kollha possibbli.

Emenda 32
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 
mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat b'mod intensiv fis-suq. Il-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija.

(15) Għal kwalunkwe prodott mediċinali 
ġdid awtorizzat fis-suq għal anqas minn 3 
snin jew meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 
mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat b'mod intensiv fis-suq. Il-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, identifikata bi 
trijangolu iswed ▼u sentenza spjegattiva
korrispondenti fuq is-sommarju tal-
karatteristiki tal-prodott, fuq il-pakkett ta’ 
barra u fuq il-fuljett tal-informazzjoni tal-
pazjent, u għandha tinżamm aġġornata lista 
disponibbli għall-pubbliku ta’ prodotti 
mediċinali bħal dawn mill-Aġenzija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-twissijiet speċjali għall-prodotti awtorizzati ġodda kif ukoll għall-mediċini ssorveljati
b’mod intensiv se jgħinu kemm lill-professjonisti tas-saħħa u kemm lill-pazjenti biex 
jidentifikaw il-mediċini awtorizzati ġodda fis-suq għal perjodu ta’ anqas minn tliet snin u dan 
għandu jżid l-għarfien tagħhom biex jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni ħażina li tista’ 
titfaċċa.

Emenda 33
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Dan ir-Regolament għandu japplika 
bla ħsara għad-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 
ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data1 u r-Regolament (KE) Nru 
45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-movement liberu ta’ dak id-data2. 
Sabiex jiġu osservati, evalwati, mifhuma u 
evitati reazzjonijiet ħżiena, u biex jiġu 
identifikati u tittieħed azzjoni biex 
jitnaqqsu r-riskji u jiżdiedu l-benefiċċji 
mill-prodotti mediċinali bl-għan li tiġi 
protetta s-saħħa pubblika, għandu jkun 
possibbli li tiġi pproċessata d-dejta 
personali fis-sistema tal-Eudraviġilanza 
filwaqt li jkun hemm konformità mal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta 
tal-UE.
1ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
2ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tkopri informazzjoni personali ta’ sensittività kbira li għandha tkun protetta
għalkollox. Ara wkoll l-opinjoni tas-Superviżur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta ta’ 
April 2009. 

Emenda 34
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament KE/726/2004
 Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 3, il-punt b 
huwa sostitwit b’dan li ġej:
(b) l-applikant juri li l-prodott mediċinali 
jikkostittwixxi innovazzjoni terapewtika , 
xjentifika jew teknika sinifikanti jew li l-
għoti ta’ awtorizzazzjoni f’konformità ma’ 
dan ir-Regolament huwa fl-interess tal-
pazjenti, jew jista’ jirriżulta f’disponibilità 
aħjar ta’ prodott mediċinali għas-saħħa 
tal-pazjenti jew tal-annimali fil-livell tal-
UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prattika wriet li l-kliem attwali rriżulta f’rifjuti ta’ talbiet ta’ awtorizzazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ċentrali ta’ tqegħid fis-suq minħabba li l-interessi tal-pazjenti ma ġewx 
mifhuma għalkollox. Rigward id-disponibilità tal-prodotti mediċinali, li hija b’mod 
partikolari problema fl-Istati Membri iżgħar, din is-sitwazzjoni hija ħasra. Għalhekk, għandu 
jiġi ċċarat li kwalunkwe titjib rigward id-disponibilità tal-prodotti mediċinali għandu 
jiġġustifika l-aċċess għall-proċedura ċentralizzata.
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Emenda 35
Philippe Juvin

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament KE/726/2004
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fl-Artikolu 5(2) tiżdied is-sentenza li 
ġejja:

(1) Fl-Artikolu 5(2) tiżdied is-sentenza li 
ġejja:

‘Sabiex jitwettqu l-ħidmiet ta’ 
farmakoviġilanza tiegħu, se jkun megħjun 
mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa)’.

‘Sabiex jitwettqu l-ħidmiet ta’ 
farmakoviġilanza tiegħu, se jkun megħjun 
mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tal-Bilanċ bejn ir-Riskji u l-
Benefiċċji tal-Farmakoviġilanza msemmi 
fl-Artikolu 56(1)(aa)’.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha titlob tibdil 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-isem “Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Farmakoviġilanza” huwa wisq restrittiv u 
ma jikkunsidrax il-ħtieġa għal analiżi tal-bilanċ bejn ir-riskji u l-benefiċċji tal-mediċina, billi 
jenfasizza li l-analiżi tar-riskji tittieħed separatament. Għad li l-qasam tal-Kumitat huwa
‘kwalunkwe mistoqqsija li għandha x’taqsam mal-farmakoviġilanza’ (proposta għal 
regolament, Artikolu 1, punt 12).

Emenda 36
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament KE/726/2004
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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“Sabiex jitwettqu l-ħidmiet ta’ 
farmakoviġilanza tiegħu, se jkun megħjun 
mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa).”

“Sabiex jitwettqu l-ħidmiet ta’ 
farmakoviġilanza tiegħu, se jkun megħjun 
mill-Kumitat tal-Farmakoviġilanza 
msemmi fl-Artikolu 56(1)(aa).”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa bidla orizzontali fil-proposta kollha. Il-proposta tistabbilixxi Kumitat għall-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-Farmakoviġilanza u tinkarigah b’attivitajiet importanti tal-
farmakoviġilanza iżda bi rwol żgħir ta’ valutazzjoni u bl-ebda awtorità. Ir-rwol tal-kumitat 
għandu jissaħħaħ u dan għandu jiġi rifless fit-titolu tiegħu.

Emenda 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament KE/726/2004
Artikolu 10a – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara l-għoti ta’ awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq, l-Aġenzija għandha mnejn 
tirrikjedi li d-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq imexxi studju dwar is-
sikurezza ta’ wara l-awtorizzazzjoni jekk 
ikun hemm tħassib dwar ir-riskji ta' prodott 
mediċinali awtorizzat. Ir-rikjesta għandha 
ssir bil-miktub, tipprovdi ġustifikazzjoni 
ddettaljata u tinkludi l-għanijiet u l-kwadru 
ta’ żmien għall-preżentazzjoni u t-tmexxija 
tal-istudju.

1. Wara l-għoti ta’ awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq, l-Aġenzija għandha mnejn 
tirrikjedi li d-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq imexxi studju dwar is-
sikurezza ta’ wara l-awtorizzazzjoni jekk 
ikun hemm tħassib dwar ir-riskji ta' prodott 
mediċinali awtorizzat. Ir-rikjesta għandha 
ssir bil-miktub, tipprovdi ġustifikazzjoni 
fuq il-bażi ta’ argumenti xjentifiċi
ddettaljati u tinkludi l-għanijiet u l-kwadru 
ta’ żmien għall-preżentazzjoni u t-tmexxija 
tal-istudju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fejn hu meħtieġ studju addizzjonali ta’ sikurezza wara l-awtorizzazzjoni, dan għandu jkun
ibbażat fuq raġunijiet xjentifiċi. Il-proposta tal-Kummissjoni mhix preċiża biżżejjed dwar dan 
il-punt. 
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Emenda 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament KE/726/2004
Artikolu 10a – paragrafu  3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fuq il-bażi tal-ispjegazzjonijiet mressqa 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, il-Kummissjoni għandha 
tirtira jew tikkonferma r-rekwiżit. Meta l-
Kummissjoni tikkonferma r-rekwiżit, l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tkun varjata biex tinkludi r-
rekwiżit bħala kundizzjoni tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u s-
sistema tal-immaniġġjar tar-riskju għandha 
tiġi aġġornata skont dan.

3. Fuq il-bażi tal-ispjegazzjonijiet mressqa 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, il-Kummissjoni għandha 
tirtira jew tikkonferma r-rekwiżit. Meta l-
Kummissjoni tikkonferma r-rekwiżit, l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tkun varjata biex tinkludi r-
rekwiżit bħala kundizzjoni tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u s-
sistema tal-immaniġġjar tar-riskju għandha 
tiġi aġġornata skont dan. Irrispettivament 
mill-fatt jekk ir-rekwiżit hux konfermat
jew irtirat, il-Kummissjoni għandha 
tiddikjara l-bażi tad-deċiżjonijiet tagħha 
fid-dettall, u d-deċiżjoni għandha tiġi 
rreġistrata kif xieraq.

Or. es

Emenda 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 b
Regolament KE/726/2004
Artikolu 14 – paragrafu  3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ladarba mġedda, l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq tibqa’ valida għal perjodu 
indefinit, sakemm il-Komunità tiddeċiedi, 
fuq il-bażi ta’ raġunijiet ġġustifikati relatati 
mal-farmakoviġilanza jew espożizzjoni 

3. Ladarba mġedda, l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq tibqa’ valida għal perjodu 
indefinit, sakemm l-awtorità kompetenti 
tiddeċiedi, fuq il-bażi ta’ raġunijiet 
iġġustifikati relatati mal-farmakoviġilanza, 
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insuffiċjenti tal-prodott, li tipproċedi 
b’tiġdid addizzjonali wieħed ta’ ħames snin 
skont il-paragrafu 2.”

li tipproċedi b’tiġdid addizzjonali wieħed 
ta’ ħames snin skont il-paragrafu 2.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji ta’ approċċ armonizzat u simplifikat imsemmi fil-proposta attwali għandhom jiġu 
ppreservati. Il-proposta l-ġdida m’għandhiex twaqqa’ lura t-titjib introdott mir-reviżjoni 
preċedenti tal-leġiżlazzjoni tal-mediċini li kellha l-għan li tnaqqas in-numru ta’ proċeduri ta’ 
tiġdid. Il-kliem oriġinali rigward l-awtorità li tiddeċiedi għandu jinżamm.

Emenda 40
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 c
Regolament KE/726/2004
Artikolu 14 – paragrafu  8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“8. F’ċirkostanzi eċċezzjonali u wara 
konsultazzjonijiet mal-applikant, l-
awtorizzazzjoni tista’ tingħata suġġetta 
għall-ħtieġa li l-applikant iħares ċerti 
kundizzjonijiet, b’mod partikolari li 
jikkonċernaw is-sikurezza tal-prodott 
mediċinali, in-notifikazzjoni lill-
awtoritajiet kompetenti ta’ kulma jirrelata 
mal-użu tiegħu, u l-azzjoni li għandha 
tittieħed. Din l-awtorizzazzjoni tista’ 
tingħata biss jekk l-applikant jkun jista’ juri 
li mhuwiex kapaċi jipprovdi dejta 
komprensiva dwar l-effikaċja u s-sikurezza 
tal-prodott mediċinali skont il-
kundizzjonijiet normali ta’ użu, għal 
għanijiet oġġettivi u verifikabbli u għandha 
tkun ibbażati fuq waħda mir-raġunijiet 
stipulati fl-Anness I għad-
Direttiva 2001/83/KE. Il-kontinwazzjoni 
tal-awtorizzazzjoni għandha tkun marbuta 
mal-valutazzjoni annwali mill-ġdid ta’ 
dawn il-kundizzjonijiet.”

“8. F’ċirkostanzi straordinarji u wara 
konsultazzjonijiet mal-applikant, l-
awtorizzazzjoni tista’ tingħata b’suġġett
għall-ħtieġa li l-applikant jintroduċi 
proċeduri speċifiċi, b’mod partikolari li 
jikkonċernaw is-sikurezza tal-prodott 
mediċinali, in-notifikazzjoni lill-
awtoritajiet kompetenti ta’ kulma jirrelata 
mal-użu tiegħu, u l-azzjoni li għandha 
tittieħed. Din l-awtorizzazzjoni tista’ 
tingħata biss jekk l-applikant ikun jista’ juri 
li mhuwiex kapaċi jipprovdi dejta 
komprensiva dwar l-effikaċja u s-sikurezza 
tal-prodott mediċinali skont il-
kundizzjonijiet normali ta’ użu, għal 
għanijiet oġġettivi u verifikabbli u għandha 
tkun ibbażati fuq waħda mir-raġunijiet 
stipulati fl-Anness I għad-
Direttiva 2001/83/KE. Il-kontinwazzjoni 
tal-awtorizzazzjoni għandha tkun marbuta 
mal-valutazzjoni annwali mill-ġdid ta’
dawn il-kundizzjonijiet.”
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-leġiżlazzjoni eżistenti jiżgura kriterji aktar stretti u protezzjoni tal-konsumatur 
aħjar kontra r-riskju ta’ awtorizzazzjoni prematura ta’ tqegħid fis-suq.

Emenda 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 21 – paragrafu  2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżit għandu jsir bil-miktub, 
jipprovdi ġustifikazzjoni dettaljata u 
jinkludi l-kwadru ta’ żmien għall-
preżentazzjoni ta’ deskrizzjoni dettaljata 
tas-sistema tal-immaniġġjar tar-riskju.

Ir-rekwiżit għandu jsir bil-miktub, 
jipprovdi ġustifikazzjoni dettaljata fuq il-
bażi ta’ argumenti xjentifiċi u jinkludi l-
kwadru ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ 
deskrizzjoni dettaljata tas-sistema tal-
immaniġġjar tar-riskju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fejn tintalab deskrizzjoni dettaljata tas-sistema tal-immaniġġjar tar-riskju, din għandha tkun 
ibbażata fuq raġunijiet xjentifiċi. Il-proposta tal-Kummissjoni mhix preċiża biżżejjed dwar
dan il-punt.

Emenda 42
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 23 – subparagrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 
tippubblika lista ta’ prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem taħt monitoraġġ 

L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 
tippubblika lista ta’ prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem. 



PE438.413v01-00 24/55 AM\803329MT.doc

MT

intensiv. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux jingħad li l-lista tas-sustanzi u l-prodotti soġġetti għal kundizzjonijiet jew 
rekwiżiti speċifiċi hija “taħt monitoraġġ intensiv” minħabba li l-mediċini differenti 
m’għandux ikollhom livelli differenti ta’ monitoraġġ u tali lingwaġġ qawwi jiskoraġġixxi lill-
pazjenti milli jkomplu l-kura.

Emenda 43
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 24 – paragrafu  2 – subparagrafi 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha taħdem flimkien 
mal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
lill-professjonisti tas-saħħa, lill-pazjenti u 
lill-konsumaturi biex tiddefinixxi “il-livell 
xieraq tal-aċċess”. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa apprezzat li l-pubbliku u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa jingħataw il-livell xieraq 
tal-aċċess għad-database tal-Eudraviġilanza. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li dan ikun
orjentat lejn il-pazjent u li jirrispondi għall-ħtieġa reali tal-informazzjoni li għandhom il-
pazjenti, huwa neċessarju li jiġu kkonsultati l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi meta jiġi definit “il-livell xieraq tal-aċċess”.

Emenda 44
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 24 – paragrafu  2 – subparagrafu  1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-database tal-Eudraviġilanza għandu 
jkun aċċessibbli b’mod sħiħ lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u lill-
Aġenzija u l-Kummissjoni. Għandu jkun
aċċessibbli wkoll għad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq sal-
punt neċessarju għalihom biex 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom tal-
farmakoviġilanza.

2. Id-database tal-Eudraviġilanza għandha
tkun aċċessibbli b’mod sħiħ lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u lill-
Aġenzija u l-Kummissjoni. Għandha tkun
aċċessibbli wkoll għad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq sal-
punt neċessarju għalihom biex 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom tal-
farmakoviġilanza. L-Aġenzija għandha 
taħdem flimkien mal-partijiet interessati, 
inklużi l-istituzzjonijiet tar-riċerka, il-
professjonisti tas-saħħa, il-pazjenti u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, sabiex 
jiġi definit “il-livell xieraq tal-aċċess”
għad-database tal-Eudraviġilanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati involuti għandha titwettaq mill-Aġenzija sabiex jiġi 
evalwat u definit il-livell xieraq tal-aċċess għad-database tal-Eudraviġilanza.

Emenda 45
Corinne Lepage

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 24 – paragrafu  2 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tiżgura li 
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku għandu jkollhom il-livelli xierqa
ta’ aċċess għad-database tal-Eudraviġilanza 
bil-garanzija li d-dejta personali tiġi 
protetta.

L-Aġenzija għandha tiżgura li 
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku għandu jkollhom aċċess sħiħ
għad-database tal-Eudraviġilanza bil-
garanzija li d-dejta personali tiġi protetta.

Id-dejta miżmuma fuq id-database tal-
Eudraviġilanza għandha ssir aċċessibbli 
pubblikament f’format aggregat flimkien 
ma’ spjegazzjoni ta’ kif għandha tiġi 
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interpretata d-dejta. 

Or. fr

Emenda 46
Anne Delvaux

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 24 – paragrafu  2 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tiżgura li 
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku għandu jkollhom il-livelli xierqa
ta’ aċċess għad-database tal-
Eudraviġilanza bil-garanzija li d-dejta 
personali tiġi protetta.

L-Aġenzija għandha tiżgura li 
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku għandu jkollhom aċċess għad-
database tal-Eudraviġilanza bil-garanzija li 
d-dejta personali tiġi protetta. L-Aġenzija 
għandha taħdem flimkien mal-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
professjonisti tas-saħħa, lill-pazjenti u lill-
konsumaturi biex tiddefinixxi “il-livell 
xieraq tal-aċċess”.

Id-dejta miżmuma fuq id-database tal-
Eudraviġilanza għandha ssir aċċessibbli 
pubblikament f’format aggregat flimkien 
ma’ spjegazzjoni ta’ kif għandha tiġi 
interpretata d-dejta. 

Id-dejta miżmuma fuq id-database tal-
Eudraviġilanza għandha ssir aċċessibbli 
pubblikament flimkien ma’ spjegazzjoni 
ta’ kif għandha tiġi interpretata d-dejta. 

Or. en

Emenda 47
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, f’kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa forom 

L-Aġenzija, f’kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa forom 
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standard strutturati fuq l-Internet għar-
rappurtar ta’ reazzjonijiet ħżiena suspettati 
mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti.

standard u oħrajn strutturati fuq l-Internet 
għar-rappurtar ta’ reazzjonijiet ħżiena 
suspettati mill-professjonisti tal-kura tas-
saħħa u l-pazjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni lill-pazjenti biex jirrappurtaw effetti ħżiena direttament lill-awtoritajiet tas-
saħħa permezz ta’ mezzi oħra milli l-websajt hija importanti biex ma jiġux esklużi ċerti 
kategoriji tal-popolazzjoni.

Emenda 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, f’kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa forom 
standard strutturati fuq l-Internet għar-
rappurtar ta’ reazzjonijiet ħżiena suspettati 
mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti.

L-Aġenzija, f’kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u l-partijiet interessati kollha 
relevanti, għandha tiżviluppa forom 
standard strutturati u proċeduri, inklużi l-
forom ibbażati fuq l-Internet għar-
rappurtar ta’ reazzjonijiet ħżiena suspettati 
mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti.

Biex tiġi żgurata t-traċċabilità tal-prodotti 
mediċinali bijoloġiċi preskritti, użati jew 
mibjugħa fit-territorju tal-Unjoni, il-
forom u l-proċeduri standard għandhom 
jinkludu l-isem tal-MAH, l-INN, l-isem 
tal-prodott mediċinali kif definit fl-
Artikolu 1(2) u n-numru tal-lott.

Or. en

Justification

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specificities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
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provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected 
adverse events which shall include means to accurately identify biological medicinal products 
and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 

Emenda 49
Frédérique Ries

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, f’kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa forom 
standard strutturati fuq l-Internet għar-
rappurtar ta’ reazzjonijiet ħżiena suspettati 
mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti.

L-Aġenzija, f’kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u l-partijiet interessati relevanti, 
għandha tiżviluppa kontenut, format u 
proċeduri standard għar-rappurtar ta’ 
reazzjonijiet ħżiena suspettati mill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti u t-traċċabilità tal-prodotti 
mediċinali bijoloġiċi preskritti, użati jew 
mibjugħa fit-territorju tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni eżatta tal-prodott assoċjat ma’ avveniment ħażin suspett hija fundamentali 
għal sistema ta’ farmakoviġilanza b’saħħitha. L-emenda proposta teħtieġ li l-Aġenzija 
tiżviluppa kontenut, format u proċeduri standard faċli għall-użu tal-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa u l-pazjenti fir-rappurtar ta’ avvenimenti ħżiena.      

Emenda 50
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 26 – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (2) sinteżi ta’ kull laqgħa tal-kumitati 
msemmija fil-punti (a) u (aa) tal-
Artikolu 56(1) ta’ dan ir-Regolament u l-
grupp ta’ koordinazzjoni fir-rigward ta’ 
attivitjaiet ta’ farmakoviġilanza;

(2) aġendi tal-laqgħat u rekords tal-
laqgħat, akkumpanjati bid-deċiżjonijiet 
meħuda, id-dettalji tal-votazzjonijiet u 
spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet, inklużi 
l-opinjonijiet ta’ minoranza tal-kumitati 
msemmija fil-punti (a) u (aa) tal-
Artikolu 56(1) ta’ dan ir-Regolament u l-
grupp ta’ koordinazzjoni fir-rigward ta’ 
attivitjaiet ta’ farmakoviġilanza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 126b tad-Direttiva 2004/27/KE “l-Istati membri għandhom jassiguraw li l-
awtorità kompetenti tagħmel pubblikament aċċessibbli r-regoli tagħha ta’ proċedura u dawk 
tal-kumitati tagħha, aġendi għal-laqgħat tagħha u r-rekords tal-laqgħat tagħha, 
akkumpanjati bid-deċiżjonijiet meħuda, dettalji tal-voti u spjegazzjonijiet tal-voti, inklużi 
opinjonijiet ta’ minoranza”. Dan diġà sar ukoll mill-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti tal-Ikel 
u l-Mediċini.

Emenda 51
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 26 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) sinteżi ta’ kull laqgħa tal-kumitati 
msemmija fil-punti (a) u (aa) tal-
Artikolu 56(1) ta’ dan ir-Regolament u l-
grupp ta’ koordinazzjoni fir-rigward ta’ 
attivitjaiet ta’ farmakoviġilanza;

(2) aġendi tal-laqgħat u rekords tal-
laqgħat, akkumpanjati bid-deċiżjonijiet 
meħuda, id-dettalji tal-votazzjonijiet u 
spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet, inklużi 
l-opinjonijiet ta’ minoranza tal-kumitati 
msemmija fil-punti (a) u (aa) tal-
Artikolu 56(1) ta’ dan ir-Regolament u l-
grupp ta’ koordinazzjoni fir-rigward ta’ 
attivitajiet ta’ farmakoviġilanza;

Or. en
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Justification

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).

Emenda 52
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 26 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) sistemi ta’ immaniġġjar tar-riskju għal 
prodotti mediċinali awtorizzati skont dan 
ir-Regolament;

(3) sistemi ta’ mmaniġġjar tar-riskju għal 
prodotti mediċinali awtorizzati skont dan 
ir-Regolament, bi spjegazzjoni dwar kif 
għandhom jiġu operati;

Or. en

Justification

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between  routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans.  Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.  
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Emenda 53
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 26 – punti 4, 4 a (ġdid), 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) lista ta’ prodotti mediċinali taħt
monitoraġġ intensiv imsemmija fl-
Artikolu 23 ta’ dan ir-Regolament;

(4) lista ta’ prodotti mediċinali msemmija 
fl-Artikolu 23 ta’ dan ir-Regolament li l-
awtorizzazzjoni tagħhom hija soġġetta 
għal ċerti kundizzjonijiet jew rekwiżiti; 
(4a) l-iktar verżjoni elettronika aġġornata 
tal-fuljett tal-pakkett u sinteżi tal-
karatteristiċi tal-prodott għall-prodotti 
mediċinali eżistenti u ġodda kollha; 
(4b) dokument qasir bl-istorja tal-bidliet li 
saru fl-informazzjoni tal-prodott;
L-informazzjoni kollha fuq il-webportals
dwar is-sikurezza tal-mediċini, inklużi dan
kollu ta’ hawn fuq, għandha tiġi
ppreżentati b’mod li jinftiehem mill-
pubbliku ġenerali.

Or. en

Justification

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Emenda 54
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 26 – punt 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) informazzjoni dwar kif għandhom isiru 
r-rapporti dwar reazzjonijiet ħżiena 
suspettati għall-prodotti mediċinali u forom 
standard għar-rapportar tagħhom fuq l-
Internet mill-pazjenti u l-professjonisti 
għall-kura tas-saħħa;

(6) informazzjoni dwar kif għandhom isiru 
r-rapporti dwar reazzjonijiet ħżiena 
suspettati għall-prodotti mediċinali u forom 
standard għar-rapportar tagħhom mill-
pazjenti u l-professjonisti għall-kura tas-
saħħa;

Or. en

Justification

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
-  first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.

Emenda 55
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 26 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) protokolli u astratti pubbliċi ta’ riżultati 
fir-rigward ta’ studji tas-sikurezza ta’ wara 
l-awtorizzazzjoni li jkunu saru f’iktar minn 
Stat Membru wieħed u msemmija fl-
Artikoli 107o u 107q tad-
Direttiva 2001/83/KE;

(8) sinopsis ta’ protokolli u astratti 
pubbliċi ta’ riżultati fir-rigward ta’ studji 
tas-sikurezza ta’ wara l-awtorizzazzjoni li 
jkunu saru f’iktar minn Stat Membru 
wieħed u msemmija fl-Artikoli 107o u 
107q tad-Direttiva 2001/83/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Protokolli sħaħ ta’ studji ta’ wara l-awtorizzazzjoni ġeneralment ikunu dokumenti kbar li l-
informazzjoni kollha li jipprovdu tista’ ma tkunx ta’ interess għall-pubbliku li ma 
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jipparteċipax b’mod operazzjonali fl-istudji kliniċi. Il-provvista ta’ sinopsis tal-protokolli hija 
dokument iktar adegwat billi hija maħsuba biex turi l-informazzjoni rilevanti biss dwar it-
tfassil tal-istudju u l-punti aħħarija. Jekk l-astratti pubbliċi ta’ riżultati jsiru pubbliċi, pjuttost 
milli rapporti sħaħ ta’ studju, il-provvista ta’ sinopsis ta’ protokoll f’dak il-każ tkun ukoll 
iktar adegwata.

Emenda 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 26 – paragrafu  10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Qabel it-tnedija ta’ dan il-portal, l-
Aġenzija tikkonsulta l-partijiet interessati 
rilevanti (inklużi l-gruppi ta’ pazjenti, il-
professjonisti tas-saħħa u r-
rappreżentanti tal-industrija) biex tieħu l-
opinjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qabel it-tnedija ta’ din il-websajt, jidher importanti li jiġu kkonsultati l-partijiet interessati li 
huma involuti fl-informazzjoni pprovduta fuq il-portal tal-Aġenzija.

Emenda 57
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 27 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tissorvelja 
letteratura medika magħżula għar-rapporti 
dwar reazzjonijiet ħżiena suspettati għal 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
li fihom ċerti sustanzi attivi. Għandha 

1. L-Aġenzija għandha tissorvelja 
letteratura medika magħżula għar-rapporti 
dwar reazzjonijiet ħżiena suspettati għal 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
li fihom ċerti sustanzi attivi. Għandha 
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tippubblika l-lista ta’ sustanzi attivi li 
jkunu qegħdin jiġu ssorveljati u l-
pubblikazzjonijiet suġġett għal din is-
sorveljanza.

tippubblika l-lista ta’ sustanzi attivi li 
jkunu qegħdin jiġu ssorveljati u l-
pubblikazzjonijiet suġġett għal din is-
sorveljanza. L-Aġenzija għandha 
tissorvelja l-letteratura medika kollha 
għar-rapporti ta’ reazzjonijiet suspettati li 
huma ħżiena għall-użu mill-bniedem li 
għandhom sustanzi attivi magħrufa sew.

Or. en

Justification

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Emenda 58
Holger Krahmer

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 - punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 27 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tissorvelja 
letteratura medika magħżula għar-rapporti 
dwar reazzjonijiet ħżiena suspettati għal 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
li fihom ċerti sustanzi attivi. Għandha 
tippubblika l-lista ta’ sustanzi attivi li 
jkunu qegħdin jiġu ssorveljati u l-
pubblikazzjonijiet suġġett għal din is-
sorveljanza.

1. L-Aġenzija għandha tissorvelja 
letteratura medika magħżula għar-rapporti 
dwar reazzjonijiet ħżiena suspettati għal 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
li fihom ċerti sustanzi attivi. Għandha 
tippubblika l-lista ta’ sustanzi attivi li 
jkunu qegħdin jiġu ssorveljati u l-
pubblikazzjonijiet suġġett għal din is-
sorveljanza. L-Aġenzija għandha 
tissorvelja l-letteratura medika kollha 
għar-rapporti ta’ reazzjonijiet suspettati li 
huma ħżiena għall-użu mill-bniedem li 
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għandhom sustanzi attivi magħrufa sew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta titlob lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq biex jissorvelja l-
Eudraviġilanza biex jara x’kopriet l-EMA u biex jissorvelja l-letteratura medika oħra mhux 
magħżula u l-mediċini mhux koperti. Għas-sustanzi attivi magħrufa sew, l-Aġenzija Ewropea 
tal-Mediċini tista’ twettaq dan ix-xogħol billi d-databases mfittxija huma l-istess bħal dawk li 
jfittxu fihom id-detenturi kollha tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li jaqsmu l-istess 
ingredjenti magħrufa sew. Għaldaqstant, il-fatt li l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini tintalab 
biex twettaq dan ix-xogħol għas-sustanzi attivi kollha magħrufa sew jagħmel sens u huwa 
effiċjenti (darba biss).

Emenda 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 27 – paragrafu  1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Billi ċerti prodotti mediċinali 
jikkawżaw reazzjonijiet ħżiena, l-Aġenzija 
jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprevedu l-obbligu li tiġi kkonfermata d-
dijanjosi qabel ma tinbeda kwalunkwe 
kura li tuża dawk il-prodotti.

Or. es

Emenda 60
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 27 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tissorvelja 1. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
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letteratura medika magħżula għar-rapporti 
dwar reazzjonijiet ħżiena suspettati għal 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
li fihom ċerti sustanzi attivi. Għandha 
tippubblika l-lista ta’ sustanzi attivi li 
jkunu qegħdin jiġu ssorveljati u l-
pubblikazzjonijiet suġġett għal din is-
sorveljanza.

letteratura medika għar-rapporti dwar 
reazzjonijiet ħżiena suspettati għal prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem li fihom 
ċerti sustanzi attivi. Għandha tippubblika l-
lista ta’ sustanzi attivi li jkunu qegħdin jiġu 
ssorveljati u l-pubblikazzjonijiet suġġetti
għal din is-sorveljanza.

2. L-Aġenzija għandha ddaħħal l-
informazzjoni rilevanti mil-letteratura 
magħżula fid-database tal-Eudraviġilanza.

2. L-Aġenzija għandha ddaħħal l-
informazzjoni rilevanti mil-letteratura fid-
database tal-Eudraviġilanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha twettaq evalwazzjoni tal-letteratura medika kollha għas-sustanzi 
magħrufa sew, inkella l-intenzjoni li jonqos l-ammont ta’ xogħol tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma tiġix sodisfata, billi d-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ikollu jissorvelja liema letteratura kienet qed tissorvelja l-Aġenzija u 
jkollu jissorvelja l-letteratura kollha.  

Emenda 61
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 28 – paragrafu  3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza għandu jivvaluta r-
rapporti perjodiċi ta’ aġġornament dwar is-
sikurezza.

3. Il-Kumitat tal-Farmakoviġilanza għandu 
jivvaluta b’mod xjentifiku l-bilanċ bejn ir-
riskji u l-benefiċċji tal-prodott mediċinali
fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli 
kollha, inklużi rapporti perjodiċi ta’ 
aġġornament u d-dejta mdaħħla fid-
database tal-Eudraviġilanza.

Għandu jħejji rapport ta’ valutazzjoni fi 
żmien 90 jum mill-wasla tar-rapport 
perjodiku ta’ aġġornament dwar is-
sikurezza u jibgħatu lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Għandu jħejji rapport xjentifiku fuq il-bażi 
tal-bilanċ bejn ir-riskji u l-benefiċċji tal-
prodott mediċinali fi żmien 90 jum mill-
wasla tar-rapport perjodiku ta’
aġġornament dwar is-sikurezza u jibagħtu
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u lill-grupp ta’ 
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koordinazzjoni. 
Fi żmien 30 jum minn meta d-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis suq 
jirċievi r-rapport ta’ valutazzjoni, jista’ 
jressaq il-kummenti tiegħu lill-Aġenzija.

Fi żmien 30 jum minn meta jasal ir-
rapport ta' valutazzjoni, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis suq u l-
grupp ta’ koordinazzjoni jistgħu jressqu l-
kummenti tagħhom lill-Kumitat għall-
Farmakoviġilanza. 

Fil-laqgħa tagħha li jmiss wara tmiem il-
perjodu għal kummenti mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, il-
Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni 
tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza għandu 
jadotta r-rapport tal-valutazzjoni bil-bidliet 
jew mingħajrhom, filwaqt li jqis 
kwalunkwe kumment imressaq mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq. 

Fil-laqgħa tiegħu li jmiss wara tmiem il-
perjodu għal kummenti mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-
grupp ta’ koordinazzjoni, il-Kumitat tal-
Farmakoviġilanza għandu jadotta r-rapport 
tal-valutazzjoni bil-bidliet jew 
mingħajrhom, filwaqt li jqis kwalunkwe 
kumment imressaq. 

B’effett mill-[daħħal id-data ta’ 18-il 
xahar wara d-data msemmija fl-Artikolu
3], ir-rapporti ta’ valutazzjoni għandhom 
jiġu ppubblikati minnufih fuq il-
webportal Ewropew dwar is-sikurezza tal-
mediċini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-valutazzjoni xjentifika mfassal mir-rapporteur għandu jkun ibbażat fuq id-dejta 
pprovduta mill-kumpaniji (il-PSURs u d-dejta miksuba mill-provi kliniċi u l-istduji mwettqa 
wara li tingħata l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq) u anki d-dejta pprovduta mis-sistemi 
ta’ farmakoviġilanza fid-diversi Stati Membri (inklużi n-notifiki mill-professjonisti tas-saħħa 
u l-pazjenti).

Emenda 62
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 28 – paragrafu  4 – subparagrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien 30 jum minn meta jirċievi r-
rapport mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-

4. Fi żmien 30 jum mill-adozzjoni tar-
rapport, il-Kumitat tal-Farmakoviġilanza, 
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Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza, il-Kumitat Kumitat
għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem għandu jikkunsidra r-rapport u
jadotta opinjoni dwar iż-żamma, il-
varjazzjoni, is-suspensjoni jew ir-revoka 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
ikkonċernata.

għandu jadotta opinjoni dwar iż-żamma, il-
varjazzjoni, is-suspensjoni jew ir-revoka 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
ikkonċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat tal-Kumitat tal-Farmakoviġilanza għandhom jiżdiedu fir-rigward tas-CHMP u l-
grupp ta’ koordinazzjoni. La s-CHMP u lanqas il-grupp ta’ koordinazzjoni mhuma entità 
speċjalizzata dwar il-farmkoviġilanza – xogħolhom huwa li, f’termini ġenerali, jibbilanċjaw 
ir-riskji u l-benefiċċji. Il-Kumitat tal-Farmakoviġilanza huwa inkarigat mill-farmakoviġilanza 
u għandu jkun intitolat li jipproponi deċiżjoni direttament lill-Kummissjoni Ewropea sabiex 
jiġi evitat l-irduppjar bla bżonn tar-rwoli.

Emenda 63
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 28 – paragrafu  6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-opinjonijiet u d-deċiżjonijiet 
msemmija fil-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan l-
Artikolu għandhom jiġu ppubblikati 
permezz tal-web-portal Ewropew dwar is-
sikurezza tal-mediċini msemmi fl-
Artikolu 26.

6. Ir-rapporti tal-valutazzjoni, l-
opinjonijiet u d-deċiżjonijiet msemmija fil-
paragrafi 3 sa 5 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom jiġu ppubblikati permezz tal-
web-portal Ewropew dwar is-sikurezza tal-
mediċini msemmi fl-Artikolu 26.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija importanti biex terġa’ tinkiseb il-fiduċja tal-pazjenti u taċ-ċittadini fir-
responsabilità tal-awtoritajiet tas-Saħħa.
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Emenda 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 28 – paragrafu  6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-opinjonijiet u d-deċiżjonijiet 
msemmija fil-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan l-
Artikolu għandhom jiġu ppubblikati 
permezz tal-web-portal Ewropew dwar is-
sikurezza tal-mediċini msemmi fl-
Artikolu 26.

6. L-opinjonijiet finali u d-deċiżjonijiet 
finali msemmija fil-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan 
l-Artikolu għandhom jiġu ppubblikati 
permezz tal-web-portal Ewropew dwar is-
sikurezza tal-mediċini msemmi fl-
Artikolu 26.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għall-pubblikazzjoni fuq dan il-web-portal għandha tkun kompluta iżda mhux 
kumplessa.

Emenda 65
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 28d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’talba tal-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tipparteċipa f’kollaborazzjoni 
mal-Istati Membri f’armonizzazzjoni u 
standardizzazzjoni internazzjonali tal-
miżuri tekniċi fil-farmakoviġilanza. 

B’talba tal-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tipparteċipa b’kollaborazzjoni 
mal-Istati Membri u l-partijiet kollha 
interessati, f’armonizzazzjoni u 
standardizzazzjoni internazzjonali tal-
miżuri tekniċi fil-farmakoviġilanza. Dan 
ix-xogħol għandu jiġi bbażat fuq il-ħtieġa 
tal-pazjent u għandu jitwettaq minn 
perspettiva xjentifika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda biex tiġi żgurata l-konsistenza mal-proposti għal tibdiliet fl-Artikolu 108 tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Emenda 66
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 28e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28(ea)
Monitoraġġ ambjentali

L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità jew diversi awtoritajiet għall-
monitoraġġ tal-effetti ambjentali ħżiena
tal-prodotti mediċinali. Jekk waħda minn 
dawn l-awtoritajiet tidentifika riskju 
ambjentali ogħla minn dak indikat fil-
valutazzjoni skont l-Artikolu 8(3)(ca), jew 
jekk issib effetti ambjentali ħżiena ġodda, 
għandha tittrażmetti minnufih is-sejbiet 
kollha lill-awtorità kompetenti, li għandha 
tibgħat dawk is-sejbiet lill-Aġenzija. L-
Aġenzija għandha, malli tirċievi tali 
informazzjoni, tevalwa jekk il-bilanċ bejn 
ir-riskji u l-benefiċċji jibqax favorevoli, 
filwaqt li tikkunsidra s-sejbiet ġodda. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-farmakoviġilanza għandha tiġi estiża għall-effetti ambjentali ħżiena. 
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Emenda 67
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 - punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 28f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tagħmel verifika 
regolari tal-ħidmiet tagħha tal-
farmakoviġilanza u tirrapporta r-riżultati 
lill-Bord ta’ Tmexxija tagħha fuq bażi ta’ 
kull sentejn.

L-Aġenzija għandha tagħmel verifika 
regolari u independenti tal-ħidmiet tagħha 
tal-farmakoviġilanza u tirrapporta r-
riżultati lill-Bord ta’ Tmexxija tagħha fuq 
bażi ta’ kull sentejn.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

It-test tal-abbozz ta’ direttiva jipproponi verifika indipendenti għall-Istati Membri (Emenda 
13). L-Artikolu 28f tal-abbozz ta’ regolament, rigward l-Aġenzija, fih dispożizzjoni simili li 
għandha tiġi adattata skont dan biex tiġi żgurata l-konsistenza.

Emenda 68
Åsa Westlund

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament KE/726/2004
Artikolu 28f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28fa
Superviżjoni u protezzjoni ambjentali
L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità nazzjonali jew diversi awtoritajiet 
għall-monitoraġġ tal-effetti ambjentali 
ħżiena tal-prodotti mediċinali fuq is-
saħħa pubblika jew l-ambjent. Jekk 
waħda minn dawn l-awtoritajiet 
tidentifika riskju ambjentali ogħla minn 
dak indikat fl-evalwazzjoni skont l-
Artikolu 8(3)(ca), jew jekk issib effetti 
ambjentali ħżiena ġodda, għandha 
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tittrażmetti minnufih is-sejbiet kollha lill-
Aġenzija Ewropea għall-Evalwazzjoni tal-
Mediċini u lill-awtorità kompetenti. L-
Aġenzija għandha, malli tirċievi tali 
informazzjoni, tevalwa jekk il-bilanċ bejn 
ir-riskji u l-benefiċċji jibqax favorevoli, 
filwaqt li tikkunsidra s-sejbiet ġodda. Dan
m’għandux iwassal għall-irtirar tal-
awtorizzazzjoni għall-mediċini neċessarji
għall-kura tal-mard li jipperikola l-ħajja
tal-bniedem jew il-mard serju.

Or. en

Emenda 69
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 – punt a
Regolament KE/726/2004
Artikolu 56 – paragrafu  1 – punt aa

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“(aa) il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza, li għandu jkun 
responsabbli biex jipprovdi pariri lill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu mill-Bniedem u l-grupp ta’ 
koordinazzjoni fuq kwalunkwe mistoqsija 
li għandha x’taqsam mal-
farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali 
għall-użu tal-bniedem;”

“(aa) il-Kumitat tal-Farmakoviġilanza, li 
għandu jkun responsabbli għal 
valutazzjoni ta’ farmakoviġilanza tal-
prodotti mediċinali mqiegħda fis-suq 
b’konformità mal-proċedura 
ċentralizzata;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-Kumitat għandu jkollu l-istess setgħa biex jagħmel rakkomandazzjonijiet bħall-kumitat 
Ewropew responsabbli għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem). Wara analiżi u diskussjoni tal-evalwazzjonijiet imwettqa 
mill-Istati Membri taħt is-superviżjoni tal-kumitat, għandu jkun possibbli li ssir proposta 
diretta lill-Kummissjoni għal deċiżjoni biex awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tġi revokata 
jew modifikata, mingħajr il-ħtieġa ta’ ħidma taħt it-tutela  tal-kumitati tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq. 
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Emenda 70
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 – punt b a (ġdid)
Regulament KE/726/2004
Artikolu 56 – paragrafu  1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-punt (g) huwa sostitwit b’dan li ġej:
“(g) Direttur Eżekuttiv Ġenerali, li 
għandu jeżerċita r-responsabilitajiet 
stabbiliti fl-Artikolu 64;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika tirrifletti l-istruttura, id-daqs u r-responsabilitajiet tal-Aġenzija. Matul dawn l-
aħħar snin il-varjetà tax-xogħlijiet il-ġodda żdiedet b’mod konsiderevoli. Illum, l-Aġenzija 
hija t-tieni l-akbar aġenzija fl-UE b’600 membru tal-persunal. Għalhekk, it-terminu Direttur 
Eżekuttiv għandu jiġi sostitwit b’Direttur Eżekuttiv Ġenerali u għandu jinbidel fir-Regolament 
kollu.

Emenda 71
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Regolament KE/726/2004
Artikolu 57 – paragrafu  2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandhom, sa mhux aktar 
tard minn-/- (daħħal id-data- 18-il xahar
wara d-dħul fis-seħħ tar-regolament ta’ 
emenda), jippreżenta b’mod elettroniku 
lill-Aġenzija informazzjoni dwar il-prodotti 
kollha mediċinali awtorizzati jew 
irreġistrati fil-Komunità, billi juża l-format 
msemmi fil-punt (a);

(b) id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandhom, sa mhux aktar 
tard minn-/- (daħħal id-data- 30 xahar
wara d-dħul fis-seħħ tar-regolament ta’ 
emenda), jippreżenta b’mod elettroniku 
lill-Aġenzija informazzjoni dwar il-prodotti 
kollha mediċinali awtorizzati jew 
irreġistrati fil-Komunità, billi juża l-format 
msemmi fil-punt (a);
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tan-numru ta’ mediċini fl-idejn u l-kwalità tal-informazzjoni meħtieġa, il-limitu ta’ 
żmien biex tintbagħat l-informazzjoni meħtieġa għandu jiġi estiż. 

Emenda 72
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Regolament KE/726/2004
Artikolu 61a – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza se jkun magħmul minn 
dawn il-membri li ġejjin:

1. Il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza se jkun magħmul minn 
dawn il-membri li ġejjin:

(a) għaxar membri u għaxar supplenti 
maħtura mill-Bord ta’ Tmexxija, fuq il-
bażi tal-proposti mill-awtoritajiet
kompetenti nazzjonali;

(a) għaxar membri u għaxar supplenti 
maħtura mill-Bord ta’ Tmexxija, wara 
konsultazzjoni mal-awtoritajiet
kompetenti nazzjonali u fuq il-bażi tal-
għarfien espert rilevanti tagħhom fil-
farmakoviġilanza u l-valutazzjoni tar-
riskju tal-prodotti mediċinali għall-użu 
mill-bniedem, kif stabbilit fil-paragrafu 2;

(b) ħames membri u ħamsa supplenti 
maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’
sejħa pubblika għal espressjonijiet ta’
interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew.

(b) seba’ membri addizzjonali u ħames
supplenti maħtura mill-Kummissjoni, 
inkluż għall-anqas rappreżentant 
professjonali tal-kura tas-saħħa, u għall-
anqas rappreżentant tal-pazjenti, fuq il-
bażi ta’ sejħa pubblika għal espressjonijiet 
ta’ interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew.

Stat Membru jista’ jitlob Stat Membru 
ieħor biex jirrappreżentah f’dan il-
kumitat.

Is-supplenti għandhom jirrappreżentaw lill-
membri u jivvutaw f’isimhom meta dawn 
ikunu assenti.

Is-supplenti għandhom jirrappreżentaw lill-
membri u jivvutaw f’isimhom meta dawn 
ikunu assenti.

Il-Kummissjoni tista’ tadatta l-għadd ta’ 
membri u supplenti fid-dawl tal-ħtiġijiet 
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tekniċi u xjentifiċi. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 87(2a).

Or. en

Justification

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appointed by the Commission should include at least two members from patient and 
health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
Committee for Advanced Therapies. 

Emenda 73
Oreste Rossi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Regulation(KE) Nru 726/2004
Artikolu 61a – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza se jkun magħmul minn 
dawn il-membri li ġejjin:

1. Il-Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-
Riskji tal-Farmakoviġilanza se jkun 
magħmul minn dawn il-membri li ġejjin:

(a) għaxar membri u għaxar supplenti
maħtura mill-Bord ta’ Tmexxija, fuq il-
bażi tal-proposti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali;

(a) membru u ieħor supplent għal kull 
Stat Membru, maħtura mill-awtorità 
nazzjonali kompetenti bi qbil mal-Bord ta’ 
Tmexxija;

(b) ħames membri u ħamsa supplenti 
maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’
sejħa pubblika għal espressjonijiet ta’
interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew.

(b) seba’ membri u seba’ supplenti 
maħtura mill-Kummissjoni, li fosthom 
wieħed irid jirrappreżenta lill-
professjonisti tas-saħħa u ieħor lill-
pazjenti, fuq il-bażi ta’ sejħa pubblika għal 
espressjonijiet ta’ interess, wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

Is-supplenti għandhom jirrappreżentaw lill- Is-supplenti għandhom jirrappreżentaw lill-
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membri u jivvutaw f’isimhom meta dawn 
ikunu assenti.

membri u jivvutaw f’isimhom meta dawn 
ikunu assenti.

Il-Kummissjoni tista’ tadatta l-għadd ta’ 
membri u supplenti fid-dawl tal-ħtiġijiet 
tekniċi u xjentifiċi. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 87(2a).

Or. it

Justification

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Emenda 74
Crescenzio Rivellini

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 61a – paragrafu  1 – punt (ba) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rappreżentant u supplent mill-grupp 
ta’ ħidma tal-pazjenti u l-konsumaturi tal-
EMEA u rappreżentant u supplent mill-
grupp ta’ ħidma tal-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa tal-EMEA.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jsir użu mill-esperti kollha li jeżistu fl-EMEA sabiex l-implimentazzjoni 
prattika tal-proposta tiġi ffaċilitata. Il-preżenza tar-rappreżentanti tal-partijiet kollha involuti 
għalhekk tirrifletti r-rekwiżiti fir-rigward tas-salvagwardji u t-trasparenza li jinħtieġu għall-
protezzjoni tas-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini.
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Emenda 75
Peter Liese

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Regolament KE/726/2004
Artikolu 61a – paragrafu  1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rappreżentant (u supplent) mill-
Grupp ta’ Ħidma tal-Pazjenti u l-
Konsumaturi tal-EMEA u rappreżentant 
(u supplent) mill-Grupp ta’ Ħidma tal-
Professjonisti tal-Kura tas-Saħħa tal-
EMEA.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jsir użu mill-għarfien espert kollu li jeżisti fi ħdan l-EMEA sabiex tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni prattika ta’ din il-proposta.

Emenda 76
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 –- punt 14
Regolament KE/726/2004
Artikolu 61a – paragrafu  1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rappreżentant mill-Partit ta’ Ħidma 
tal-Pazjenti u l-Konsumaturi u 
rappreżentant mill-Grupp ta’ Ħidma tal-
Professjonisti tal-Kura tas-Saħħa.

Or. ro
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Emenda 77
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Regolament KE/726/2004
Artikolu 61a – paragrafu  6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-rappreżentanti tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom ikunu 
intitolati li jattendu l-laqgħat kollha tal-
Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni 
tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza biex 
jiffaċilitaw koordinazzjoni xierqa bejn il-
ħidmiet tal-Aġenzija u x-xogħol tal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Dawn 
jistgħu jipprovdu kjarifikazzjoni jew 
informazzjoni jekk jiġu mistiedna biex 
jagħmlu dan iżda ma jistgħux jippruvaw 
jinfluwenzaw id-diskussjonijiet.”

6. Ir-rappreżentanti tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom ikunu 
intitolati li jattendu l-laqgħat kollha tal-
Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni 
tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza u 
jipparteċipaw f’diskussjonijiet biex 
jiffaċilitaw koordinazzjoni xierqa bejn il-
ħidmiet tal-Aġenzija u x-xogħol tal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 61a - paragrafu 1.

Emenda 78
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt b
Regolament KE/726/2004
Artikolu 62 – paragrafu  2 – subparagrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
lill-Aġenzija lista’ ta’ esperti nazzjonali 
b’esperjenza ppruvata fl-evalwazzjoni ta’
prodotti mediċinali li għandhom jkunu
disponibbli biex iservu fi gruppi tax-xogħol 
jew gruppi konsultattivi ta’ esperti 
xjentifiċi fi kwalunkwe wieħed mill-
kumitati msemmija fl-Artikolu 56(1), 

“L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
lill-Aġenzija lista ta’ esperti nazzjonali 
b’esperjenza ppruvata fl-evalwazzjoni ta’
prodotti mediċinali li għandhom ikunu
disponibbli biex iservu fi gruppi tax-xogħol 
jew gruppi konsultattivi ta’ esperti 
xjentifiċi fi kwalunkwe wieħed mill-
kumitati msemmija fl-Artikolu 56(1), 
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flimkien ma’ indikazzjoni tal-kwalifiki u l-
oqsma speċifiċi ta’ kompetenza tagħhom.”

flimkien ma’ indikazzjoni kemm tal-
kwalifiki u l-oqsma speċifiċi ta’
kompetenza tagħhom, kif ukoll tal-grad ta’ 
indipendenza tagħhom mill-kumpaniji
farmaċewtiċi.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi eżempji ta’ deċiżjonijiet li nbidlu wara t-twaqqif ta’ gruppi ġodda ta’ esperti 
jissuġġerixxu l-użu ta’ approċċ b’kawtela fir-rigward tal-eżistenza tal-interessi li torbot dawn 
l-esperti u l-kumpaniji farmaċewtiċi. Id-dikjarazzjonijiet ta’ dawn ir-rabtiet mhumiex 
biżżejjed biex l-esperti jinħelsu mill-pressjoni.

Emenda 79
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt b
Regolament KE/726/2004
Artikolu 67 – paragrafu  4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta’ komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta’ 
Tmexxija sabiex jiggarantixxi l-
indipendenza tal-Aġenzija. Dan ma 
għandux jipprekludi l-ġbir tal-ħlasijiet li 
għandhom iħallsu d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għat-
twettiq ta’ dawn l-attivitajiet mill-
Aġenzija.”

“4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta’ komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta’ 
Tmexxija sabiex jiggarantixxi l-
indipendenza tal-Aġenzija. Dawn 
għandhom jirċievu l-finanzjament 
pubbliku xieraq skont il-ħidma 
kkonferita.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-attivitajiet ta’ farmakoviġilanza jibqgħu finanzjati mill-finazjamenti 
pubbliċi biex jiġu evitati l-konflitti ta’ interess. It-test tal-paragrafu 4 l-qadim għandu 
jinżamm.



PE438.413v01-00 50/55 AM\803329MT.doc

MT

Emenda 80
Anne Delvaux

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt b
Regolament EC/726/2004
Artikolu 67 – paragrafu  4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta’ komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta’ 
Tmexxija sabiex jiggarantixxi l-
indipendenza tal-Aġenzija. Dan ma 
għandux jipprekludi l-ġbir tal-ħlasijiet li 
għandhom iħallsu d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għat-
twettiq ta’ dawn l-attivitajiet mill-
Aġenzija.”

“4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta’ komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta’ 
Tmexxija sabiex jiggarantixxi l-
indipendenza tal-Aġenzija. Huma
għandhom jingħataw il-finanzjament
pubbliku adegwat skont il-ħidma
kkonferita.”

Or. en

Emenda 81
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt b
Regolament EC/726/2004
Artikolu 67 – paragrafu  4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta’ komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta’ 
Tmexxija sabiex jiggarantixxi l-
indipendenza tal-Aġenzija. Dan ma 
għandux jipprekludi l-ġbir tal-ħlasijiet li 
għandhom iħallsu d-detenturi tal-

4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta’ komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta’ 
Tmexxija sabiex jiggarantixxi l-
indipendenza tal-Aġenzija u għandhom 
jingħataw l-iffinanzjar pubbliku skont ix-
xogħlijiet stipulati. Dan ma għandux 
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awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għat-
twettiq ta’ dawn l-attivitajiet mill-Aġenzija.

jipprekludi l-ġbir indirett ta’ riżorsi 
addizzjonali għat-twettiq ta’ dawn l-
attivitajiet mill-Aġenzija, bil-kundizzjoni li 
l-indipendenza tagħha tkun strettament 
garantita.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-indipendenza finanzjarja stretta tal-attivitajiet tal-farmakoviġilanza għandha tiġi 
garantit. Għaldaqstant, ikun tajjeb li jiġi evitat il-ġbir dirett tal-ħlasijiet, li jista’ joħloq 
relazzjoni ta’ ‘ħlas għas-servizzi mogħtija’.

Emenda 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 a (ġdid)
Regolament KE/726/2004
Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal:
Artikolu 80a

Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jistgħu jappellaw kontra r-
rapporti jew l-opinjonijiet ta’ valutazzjoni 
mill-Kumitat imsemmi fil-punt (aa) tal-
Artikolu 56(1) ta’ dan ir-Regolament 
sabiex id-deċiżjonijiet tiegħu jiġu riveduti
minn korp ta’ Aġenzija indipendenti mill-
Kumitati tal-Aġenzija. Il-miżuri u l-
proċeduri adegwati għandhom jiġu 
adottati b’konformità mal-proċedura 
regolatorja ta’ skrutinju msemmija fl-
Artikolu 87(2a) ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Justification

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
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marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possibility to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Emenda 83
Corinne Lepage

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 1 - punt 20 a (ġdid)
Regolament KE/726/2004
Artikolu 107 - paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Fl-Artikolu 107, il-paragrafu 1 
għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
1. Fil-każ ta’ valutazzjoni unika ta’ 
rapporti perjodiċi ta’ aġġornament dwar 
is-sikurezza rigward iktar minn 
awtorizzazzjoni waħda għat-tqegħid fis-
suq skont l-Artikolu 107e(1) li ma tinkludi
l-ebda awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq mogħtija skont ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, il-grupp ta’ koordinazzjoni 
għandu, fi żmien 30 jum minn meta jasal 
ir-rapport tal-Kumitat Konsultattiv dwar 
il-Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza, jikkunsidra r-rapport 
u jadotta opinjoni dwar iż-żamma, il-
varjazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka 
tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
kkonċernat, inkluża skeda taż-żmien 
għall-implimentazzjoni tal-opinjoni. Dik l-
opinjoni għandha tiġi ppubblikata bla 
dewmien, filwaqt li għandha tagħti 
indikazzjoni tal-opinjonijiet ta’ 
minoranza.

Or. xm
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Emenda 84
János Áder

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rekwiżit għall-inklużjoni ta’ 
sommarju tal-informazzjoni essenzjali 
meħtieġa biex il-mediċina tintuża b’mod 
sikur u effettiv fis-sinteżi tal-karatteristiċi 
tal-prodott u fil-fuljett tal-pakkett previst 
fil-punt 3a tal-Artikolu 11 u fil-punt (aa) 
tal-Artikolu 59(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE kif emendata bid-
Direttiva …/…KE, li japplika għall-
prodotti mediċinali awtorizzati skont ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 permezz 
tal-Artikolu 9(4)(a) u (d), għandu japplika 
għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija qabel d-data stabbilita fi-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 3 ta’ dan ir-
Regolament mit-tiġdid ta’ dik l-
awtorizzazzjoni jew mid-data ta’ skadenza 
ta’ tliet snin li jibdew minn dik id-data, 
skont liema taħbat qabel.

1. Ir-rekwiżit previst fil-punt 3a tal-
Artikolu 11 u fil-punt (aa) tal-
Artikolu 59(1) tad-Direttiva 2001/83/KE 
kif emendata bid-Direttiva …/…KE, għas-
sinteżi tal-karatteristiċi tal-prodott u l-
fuljett tal-pakkett biex jindikaw li l-prodott 
mediċinali jinsab taħt monitoraġġ intensiv
jew li l-informazzjoni l-ġdida għandha tiġi 
indikata kif xieraq, li japplika għall-
prodotti mediċinali awtorizzati skont ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 permezz 
tal-Artikolu 9(4)(a) u (d), għandu japplika 
għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija qabel d-data stabbilita fi-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 3 ta’ dan ir-
Regolament mit-tiġdid ta’ dik l-
awtorizzazzjoni jew mid-data ta’ skadenza 
ta’ tliet snin li jibdew minn dik id-data, 
skont liema taħbat qabel.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni għaliex l-informazzjoni essenzjali għandha tintwera f’post separat, 
billi l-qari tas-sinteżi tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett tal-pakkett kollha kemm huma 
huwa biżżejjed biex il-pazjent u t-tabib jingħataw l-informazzjoni meħtieġa għall-użu sikur u 
effikaċi tal-prodott mediċinali. Sommarju tal-informazzjoni essenzjali jista’ jwassal għal 
sitwazzjoni fejn il-pazjenti u t-tobba jiffokaw biss fuq l-informazzjoni li tinsab f’din il-bordura 
s-sewda, li fl-aħħar mill-aħħar tista’ tipperikola l-użu sikur tal-prodott mediċinali.
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Emenda 85
Philippe Juvin

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rekwiżit għall-inklużjoni ta’ 
sommarju tal-informazzjoni essenzjali 
meħtieġa biex il-mediċina tintuża b’mod 
sikur u effettiv fis-sinteżi tal-karatteristiċi 
tal-prodott u fil-fuljett tal-pakkett previst 
fil-punt 3a tal-Artikolu 11 u fil-punt (aa) 
tal-Artikolu 59(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE kif emendata bid-
Direttiva …/…KE, li japplika għall-
prodotti mediċinali awtorizzati skont ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 permezz 
tal-Artikolu 9(4)(a) u (d), għandu japplika 
għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija qabel d-data stabbilita fi-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 3 ta’ dan ir-
Regolament mit-tiġdid ta’ dik l-
awtorizzazzjoni jew mid-data ta’ skadenza 
ta’ tliet snin li jibdew minn dik id-data, 
skont liema taħbat qabel.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’ sommarju tal-informazzjoni essenzjali hija żejda (billi s-sinteżi tal-
karrateristiċi tal-prodott -SPC- minnha nnifisha diġà tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-
informazzjoni importanti),tista’ tħawwad lill-pazjenti (dawn jistgħu jinjoraw informazzjoni 
importanti li tinsab fl- SPC iżda mhux fis-sommarju tal-informazzjoni essenzjali), u jistgħu 
jinħolqu problemi ta’ fehim (pereżempju fil-każ ta’ notifiki ppubblikati b’diversi lingwi). 

Emenda 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament– att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rekwiżit għall-inklużjoni ta’ 1. Ir-rekwiżit previst fil-punt 3a tal-



AM\803329MT.doc 55/55 PE438.413v01-00

MT

sommarju tal-informazzjoni essenzjali 
meħtieġa biex il-mediċina tintuża b’mod 
sikur u effettiv fis-sinteżi tal-karatteristiċi 
tal-prodott u fil-fuljett tal-pakkett previst 
fil-punt 3a tal-Artikolu 11 u fil-punt (aa) 
tal-Artikolu 59(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE kif emendata bid-
Direttiva …/…KE, li japplika għall-
prodotti mediċinali awtorizzati skont ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 permezz 
tal-Artikolu 9(4)(a) u (d), għandu japplika 
għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija qabel d-data stabbilita fi-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 3 ta’ dan ir-
Regolament mit-tiġdid ta’ dik l-
awtorizzazzjoni jew mid-data ta’ skadenza 
ta’ tliet snin li jibdew minn dik id-data, 
skont liema taħbat qabel.

Artikolu 11 u fil-punt (aa) tal-
Artikolu 59(1) tad-Direttiva 2001/83/KE 
kif emendata bid-Direttiva …/… KE, li 
japplika għall-prodotti mediċinali 
awtorizzati skont ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 permezz tal-Artikolu 9(4)(a) 
u (d), għandu japplika għal awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq mogħtija qabel d-data 
stabbilita fi-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 
ta’ dan ir-Regolament mit-tiġdid ta’ dik l-
awtorizzazzjoni jew mid-data ta’ skadenza 
ta’ tliet snin li jibdew minn dik id-data, 
skont liema taħbat qabel.

Or. en

Justification

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


